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 (COPDبیماری مزمن انسدادی ریه )

 

 

 

 

 

 

که با محدودیت جریان هوا در مجاری تنفسی  همیرا   یک بیماری مزمن است ،بیماری مزمن انسدادی ریوی

است. محدودیت جریان هوا پیشرفت کرد ، منجر به باریک شدن راههای هوای  محیط  و تغییر عروق رییوی 

 نیست. م  شود و به طور کامل برگشت پذیر

 عالیم: 

 تنگ  نفس، افزایش کار تنفس ، سرفه و خلط از عالئم این بیماری است.

 

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

امام خمینی )ره( بیمارستان  
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 عوامل خطرزا:

سیگار مهمترین عامل ایجاد کنند  این بیماری است. از عوامل دیگر، زمینه ارث ، آلودگ  هوا و تماس شغل ) 

 زغال سنگ، پنبه،( را م  توان نام برد.

 عوارض:

اری، نارسای  تنفس  و نارسای  قلب  است از عوارض دیگر این بیماری ذات الرییه ) مهمترین عارضه این بیم

 پنومون ( و پنوموتراکس م  باشد.

 تغذیه:

 .مواد غذای  پرکالری و پرپروتئین مصرف کنید 

 .تعداد وعد  های غذای  خود را افزایش داد ، ول  حجم غذای مصرف  را در هر وعد  کاهش دهید 

 بادمجان و غیر ( مصرف نکنید.غذاهای نفاخ) کلم ، 

 .مایعات بیشتر بنوشید 

 .رژیم غذای  شما سرشار از ویتامین های گرو  ب ، ویتامین های کا، ث، آ و اسید فولیک باشد 

 .رعایت بهداشت دهان برای شما ضروری است 

 خواب و استراحت:

 .کلیه عوامل استرس زا را از خود دور کنید 
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 اسب داشته باشد.الزم است اتاق شما تهویه من 

 .از مخدر ها و آرامبخش ها استفاد  نکنید 

 .روزانه در هوای آزاد ورزش کنید 

 .ساعات استراحت روزانه خود را تنظیم کنید 

 روش های بهبود تنفس:

  برای بهبود وضعیت تنفس  خود، الزم است دم آهسته همرا  با بازدم طوالن  در وضعیت خم شد  به

 ای انجام دهید.جلو و با لبهای غنچه

 .برای  حفظ رطوبت محیط از بخور سرد استفاد  کنید 

 .ورزش های منظم در هوای آزاد انجام دهید 

  ،زیرا م  تواند باعث افزایش خلط و تنگی  نفیس از قرار گرفتن در گرما و سرمای زیاد اجتناب کنید

 شما گردد.

 .از قرار گرفتن در محیط های شلوغ و سربسته پرهیز کنید 

 .از افراد سرما خورد  یا مبتال به هر نوع عفونت، بخصوص عفونت تنفس  فاصله بگیرید 

 .چنانچه در محیط سرد قرار م  گیرید از ماسک صورت و شالگردن استفاد  کنید 

 ای گرم از تصیه کنند  هوا استفاد  کنید.در هو 

 .اسپری های خود را به روش صحیح و در زمان مناسب استفاد  کنید 
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 توصیه ها:

  ،از مواد محرک تنفس  مثل سیگار پرهیز کنید و حت  به محیط های  که آلود  به دود سییگار هسیتند

 وارد نشوید.

  شیوع باالی  دارد، پرهیز کنید.از محیط های شلوغ خصوصاً در فصلهای  که آنفوالنزا 

 با پزشک خود مشورت کنید. ،رد نیاز به اکسیژن اضاف ادر مسافرتهای هوای  در مو 

 .در اول پاییز با پزشک خود در مورد تزریق واکسن آنفوالنزا مشورت کنید 

 .در صورت  که تنگ  نفس شما با اسپری برطرف نم  شود، به اولین مرکز درمان  مراجعه کنید 

 صورت بروز هر یک از عالئم زیر  پزشک خود را مطلع بسازید. در 

تغییر رنگ و تغییر در مقدار  خلط، افزایش سرفه، افزایش خستگ ، افزایش تنگ  نفس، افزایش وزن، 

 ورم اندامها، تب.

 


